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I. - 'GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Açık bulunan Kontenjan Üyeliğine, Mehmet 
İzmenün seçilmiş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üve Mehmet İz
ine n, 
içti. 

Anavasanm 77 nci maddesi gereğince and 

Gruplar Başkanlıklarının, Hükümet progra
mının 20 Xisan 1973 Cuma günü Meclislerde 
okunması sebebiyle Genel Kurulun aynı gün sa
at 16,00'da toplanmasına dair önergesi kabul 
olundu. 

Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Parti
si grupları yetkililerinin, gruplarının vazife tak
simine dair tezkereleri ile, 

Aydın Üyesi Ali Celâlettin Coşkun'un, Ba
yındırlık. Ulaştırma ve İmar - İskân ile İçişleri 
komisyonları ve 

Bitlis Üyesi Orhan Kürümoğlu'nun, Dilekçe 
Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiklerine 
dair önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı
nın, Sıkıyönetim Kanununun değiştirilmesine ve 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarı
sının, havale edilmiş olduğu komisyonlardan alı
nacak üçer ve 

Bayındırlık, ulaştırma ve İmar - İskân Ko
misyonu Başkanlığının, Seyir ve Hidrografi hiz
metleri kanunu tasarısının havale edilmiş oldu
ğu komisyonlardan alınacak beşer üyeden kuru
lacak geçici komisyonlarda görüşülmelerine 
dair tezkereleri kabul olundu. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tezke
resinden gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi kabul olundu. 

261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alı
nan kararın onanması hakkında kanun tasarısı
nın öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kabul olun
du ise de, Hükümet yetkililerinin Genel Ku
rulda hazır bulunmamaları nedeni ile ertelendi. 

Atatürk Akademisi; 

Türkiye - Danimarka Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair (S. Sayısı : 233) ; 

Türkiye Cumhuriyeti' Hükümeti ile Roman
ya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanmış bulunan Konsolosluk Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair (S. 
Sayısı : 234) ; 

261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alı
nan karamı onanması hakkında. (S. Sayısı: 235) 

6 Ekim 1970 tarihinde Sofya'da imzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Konsolos
luk Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair (S. Sayısı : 236) ; 

Türkiye ile Polonya arasında Ticarî Belge
lerin Tasdikinden Harç alınmasına mütedair 
Andlaşmanm onaylanmasına dair (S. Sayısı : 
237 "ı • 

Uydular aracılığı ile Telekomünikasyon Ulus
lararası örgütüne (IN'TELSAT) ilişkin Anlaş
ma, İşletme Anlaşması ve nihaî senedinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair (S. Sayısı: 
240) (kanun tasarıları tekrar açık oya sunuldu 
ve oyların ayrımının Birleşim sonunda açıkla
nan sonuçlarına göre kabul olundukları bildi
rildi. 

Eski Eserler kanunu tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi onaylanarak maddeleri 
kabul olundu ve tümü açık oya sunuldır ise de, 
oyların aynını sonucunda çoğunluğun sağlana
madığı, oylamanın gelecek birleşimde tekrarla
nacağı bildirildi. 

20 . 4 . 1973 Cuma günü saat 16,00'da topla
nılmak üzere Birleşime saat 18,15'te son verildi, 
tezkereleri kabul olundu. 

Başkan Kâtip 
B aşka nvekili Sivas 

Mehmet Ünal di Hüseyin Öztürk 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok 

SORULAR 

tiözlii soru 
1- —• Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 

Ahmet Demir Yücemin. Almanya'dan gelen 

Türk işçilerinin gümrük muamelelerine dair söz
lü soru önergesi, İçişleri ve Gümrük ve Tekel 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/121) 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Yem kanunu tasarısının Millet Meclisin

ce kabili olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Tarım, Anayasa, Adalet ve Bütçe ve Plân ko

n i . - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Samsun Üyesi Refet Rendeci'nin kamu
oyunda büyük yankılar uyandıran genel af ka
imim teklifi konusunda gündem dm demeci. 

'BAŞKAN — Kamuoyunda büyük yankılar 
uyandırmakta olan genel af teklifi üzerinde 
'Sayın Refet Rendeei Gündem dışı söz talep et
mişlerdir. 

Sayın Rendeei, gayet kısa olmak üzere, bu
yurunuz. 

RTCFRT RK\TT>RÖİ (Samsun) —Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

Türkiye'de aktüel bir mevzu ortaya atılmış. 
Bu, g-enel af mevzuu veya af mevzuudur. Şim
di, mühim bir mevzu muz da var biliyorum; kı
saca, sizleri sıkmadan meselenin üzerine eğilin-
mesi gerekeceği kanaati ile birkaç cümle ile arz 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, af mevzuu ortaya 
çıktıktan sonra her cemiyette suçlar çoğalır. Bu 
sebeple ben üç beş gün evvel kendi memleke
time gittim, Samsun'da bu yönden büyük şikâ
yetler aldım. Af çıkacak diye bir günde, bir ka
zada üç tane adam vuruluyor. 

Şimdi, mesele öyle bir kritik noktaya gel
miş, hakikaten mühimdir. Bu mevzu, af çıka
cak mevzuu beş altı ay bu memlekette günün 

misyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 
1/626; C. Senatosu: i/190) (S. Sayısı: 24.1) (Da
ğıtma tarihi : 19 . 4 . 1973) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN : 'BaşkanvelkiM Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Sivas), Bahriye üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü ) 

BAŞKAN — 57 nci Birleşimi acıyorum. Müzakerelere başlıyoruz. 

OTURUM 

ati : 16,00 

/•ekili Mehmet ünaldı 

Bahriye üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü ) 

ıkerelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

mevzuu olarak konuşulur, seçimlerde propagan
da olarak ele alınırsa, altı ay içerisinde Tür
kiye'de beş alt: senede işlenmiş suç kadar suç 
işlenir. 

Af çıkarmak Meclislerin yetkisi dahilinde
dir. Anayasanın Meclislere tanıdığı bir haktır. 
Devletin ceza verme hakkı olduğu gibi affetme 
yetkisi de vardır; ama şimdi bu gerekçeden son
ra benim söylemek istediğim, arz etmek iste
diğim şu : Bu memlekette Cumhuriyetin 50 nci 
Yılı dolayısı ile bir af çıkarılacağı gerek eski 
Hükümet tarafından, gerekse bâzı partiler ta
rafından ortaya atıldı. Bu akımın seçim a Tefe
sinde önüne geçilmesi de mümkün değildir. Bir 
af çıkarılması lâzımdır. Çıkacaktır; ama arka
daşlar bu affı bu Meclis döneminde çıkarıp Mec
lisi öyle tatile sokmak lâzımdır; bu bir. 

İkincisi; affın hangi tarihe kadar olan suç
ları kapsamına alacağını bugünlerde tespit edip 
ilân etmek lâzım. Başka türlü suçların önüne 
geçmek mümkün değildir. Bu sebeplerle bunun 
için bir tarih tespit edip, bundan bir ay evvel 
yahut da 15 gün evvel bir tarih üzerinde, Hü
kümetin, partilerin bir araya gelerek bu mevzuu 
seçimlerden evvel ve en kısa zamanda, affın suç 
işlemeyi teşvik edici durumunu gözönüne ala-
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rak, bir an Önce karara bağlamakta fayda var
dır. 

Yeni Hükümete ve yüce Meclise bu meselede 
daha çabuk davranılmasmı ve meselenin bir an 
önce karara bağlanarak vatandaşı suç işlemeye 
teşvik edici niteliğin ortadan kaldırılmasını ve 
gerekli tedbirlerin alınmasını temenni ediyor, 
teşekkür ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

2. — Adalet Partisi Grubu Başkanlığının, 
Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın partilerine ka
tıldığına dair tezkeresi. (3/298) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum; 

'Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sayın 

Sadık Artukmaç partimize girmiştir. Saygıla
rımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi Grup 

Başkanı 
Dr. Fethi Tevetoğlu 

Samsun 
[BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su

nulur. 

3. — Adalet Partisi Grubu Başkanlığının, Av
rupa Konseyi Istişarî Meclisi 25 nci Dönemine 
T. B. M. M.'nden katılacak üyelerin seçimine esas 
olmak üzere Gruplarınca yapılan seçim sonuçları
na dair tezkeresi. (3/297) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, takdim 
ediyorum : 

Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 
Avrupa Konseyi İstişarî Meclisi 25 nci Dö

nemine T. B. M. M.'den katılacak üyelerin seçi
mine esas olmak üzere; bugün Grubumuzda ya
pılan seçim sonunda Asil Üyeliğe Trabzon Se
natörü Sayın Reşat Zaloğlu, Yedek Üyeliğe ise 
Afyon Senatörü Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu 
seçilmişlerdir. 

Saygılarımla arz ederim. 
'Cumhuriyet Senatosu 

Adalet Partisi Grup 
Başkanı 

Dr. Fethi Tevetoğlu 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su

nulur. 

4. — Hesapları İnceleme Komisyonu Başkan
lığının, Komisyonlarının Başkanlık Divanı seçimi
ne dair tezkeresi. (3/299) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, takdim 
ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme 

Komisyonu 19 . 4 . 1973 günü saat 16,00 da altı 
sayın üyenin iştiraki ile toplanarak Başkanlık 
Divanını aşağıdaki şekilde seçmiştir. Arz ede
rim. 

Komisyon Başkanı 
Balıkesir 

Nuri Demirel 

Başkan : Nuri Demirel (Balıkesir) 
Kâtip : Kemal Turgut (Denizli) 
Denetçi : Mümin Kırlı (İzmir) 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su

nulur. 
5. — Başbakan Naim Talû tarafından kuru

lan Bakanlar Kurulu Programının <okunması. 
BAŞKAN — Başbakan Sayın Naim Talû Hü

kümet Programının takdim konuşmasını yapa
caklardır. 

Sayın Başbakan, buyurunuz. (Alkışlar) 
BAŞBAKAN NAİM TALÛ (Cumhurbaşka

nınca S*. Ü.) — Sayın Başkan, muhterem sena
törler ; 

Anayasa hükümleri uyarınca Hükümet Prog
ramını yüce Senatoya sunmak üzere huzurunuz
da bulunmaktayız. Görev ve yetkilerimizin tek 
kaynağını teşkil eden, milletin yegâne ve ha
kiki temsilcisi olan yüksek Heyetinizi şahsım ve 
arkadaşlarım adına saygı ile selâmlarım. 

Hükümetimizin programında, 14 Ekim 1973 
Genel Seçimlerine kadar geçecek kısa sürede, 
yeniden, uzun vadeli hedef ve tedbirlere yer 
vermesi elbette beklenemez. Bununla beraber, 
güveninize mazıhar olduğumuz takdirde, kamu 
hizmetlerinin yürütülmesinde vatandaşın güven 
duygusunu güçlendirmeğe ve 1973 yılı progra
mında öngörülen yatırımları zamanında ve 
program uyarınca gerçekleştirmeğe gayret ede
ceğiz. Özellikle, Üçüncü Beş Yıllık Plân hedefle
rine ulaşmak bakımından, önem taşıyan ve ön
görülen ekonomik yapıyı sağlamada hayatî 
ehemmiyeti büyük projelerin bu yıla düşen di
limlerini gerçekleştirmeğe özel bir dikkat göste
receğiz. 

4 — 
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Hükümetimizin başlıca amacı, millî, demok
ratik, lâik ve sosyal hukuk devletini daha güç
lü hale getirmek için, her türlü aşırı sol ve 
aşırı sağ akımları, yıkıcı ve bölücü faaliyetleri 
yok etmek, komünizme karşı cesur ve inançlı 
bir mücadele vermek ve ekonomik sosyal, kül
türel kalkınmamızı sağlayıcı tedbirleri alarak 
işsizliği ve yoksulluğu ortadan kaldırmak ola
caktır. 

Hükümetimiz, Devlet Güvenlik Mahkemele
ri Kuruluş Kanunu ile, asayiş ve huzurun de
vamını sağlayacak diğer mevzuatın, kişinin Ana
yasa teminatı altında bulunan temel hak ve 
hürriyetlerine dokunmayacak şekilde düzenle
nip, yürürlüğe girmesini t em in en yapılacak ça
lışmaları bu görevi tamamlayıcı nitelikte gör
mektedir. 

Anayasal hürriyetlerin kötüye kullanılması 
suretiyle, Devletin temel düzenine, yurt bütün
lüğüne, lâik ve demokratik Cumhuriyete kaste
denlere karşı ciddî tedbirler alınmasını öngör
mekteyiz. 

Anarşik ve yıkıcî faaliyetlerle mücadelenin 
ortaya koyduğu gerçeklerin ışığı altında, dev
letin bekası, huzurun, asayişin sağlanması için, 
güçlü ve etkili bir idarenin mevcudiyetini zo
runlu saymaktayız. Böylece, memleketimizin, sı
kıyönetim kaldırıldıktan sonra da huzur ve sü

kûn içinde yaşamasının sağlanacağı inancındayız. 

Sayın Üyeler, 
Önceki hükümetlerce başlatılmış bulunan re

form çalışmalarını sonuçlandırmak, temel so
rumluluklarımız arasındadır. Bu reformların, 
Türk Milletinin ileri bir ülke olma yolundaki 
dinamik hamlelerini güçlendirecek nitelikte ol
masına, Anayasa çizgisi içinde Atatürk'çü bir 
görüşle gerçekleştirilmesine ve doktrinci sap
malardan uzak kalmasına bilhassa itina edile
cektir. 

Secim ve partiler kanununun genel şikâyet 
konusu olan aksaklıkları giderilerek demokra
tik parlamenter rejimin pürüzsüz işlemesi ve ge
nel seçimlerin Anayasada öngörüldüğü gibi 14 
Ekim 1973 de yapılması sağlanacaktır. 

1973 yılma ertelenmiş bulunan mahallî seçim
lerin de genel seçimleri takiben ve mutlaka bu 
yıl içinde yapılmasını sağlayıcı tedbirler alına
caktır. 

Sayın üyeler, 
Devletin temel düzenine ve yurt bütünlüğü

ne karşı girişilen eylemlerin önlenmesi, yıkıcı 
faaliyetlerin tesirsiz hale getirilmesi, kanun 
'hâkimiyetinin sağlanması ve reformların ülke 
yararına uygun olarak gerçekleştirilmesi ama
cına yönelmiş olan başlıca tasarılarla Anayasa' 
mn süratli olarak çıkarılmasını öngördüğü ta
sarıların, Genel Seçimlerden önce kanunlaşması 
Hükümet çalışmalarının mihverini teşkil ede
cektir. 

Yurt topraklarının en verimli bir şekilde iş
letilmesini, topraksız olan veya yeter toprağı 
bulunmayan çiftçilerimizin topraklandırılmala-
rmı ve donatılmaları, tarımsal üretimin arttı
rılması ve tarımla uğraşanların emeklerinin en 
iyi şekilde değerlendirilmesini öngören Anaya
samızın, 37, 41 ve 52 nci maddelerinde yeralan 
ilkeler doğrultusunda hazırlanmış bulunan Top
rak ve Tarım Reformu Kanunu Tasarısı, önü-
müzde'ki günlerde Millet Meclisi Genel Kuru
lunda görüşülmeye başlanacaktır. 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu ile, çift
çi ve köylülerimizin gelir ve yaşama düzeyleri
nin yükseltilmesi, tarım kesiminde gelir dağılı
mının sosyal adalet ilkelerine göre düzenlenme
si, tarımda verim ve üretimin arttırılarak ta
rımla uğraşan vatandaşlarımızın refaha ve mut
luluğa kavuşturulması öngörülmek suretiyle re
formun gerek ekonomik ve gerekse sosyal amaç
larına aynı ölçüde ağırlık verilmiş olacaktır. 

Topraksız veya az topraklı çiftçi ve köylü
lerimizin kendilerine demokratik esaslara uy
gun olarak ve memleket gerçeklerinin elverdiği 
azamî imkânlar içinde dağıtılacaık toprağı, ve
rimli tarım işletmeleri olarak işleyebilmelerini 
sağlayacak gerekli ana tedbirler kanun tasarı
sında yer almış bulunmaktadır. 

Çiftçilerimizin emek ve ürünlerini en iyi şe
kilde değerlendirebilmeleri için, çok amaçlı Top
rak ve Tarım Reformu Kooperatifleri halinde 
teşkilâtlanmalarını sağlayacak tedbirlere özel 
bir önem vermekteyiz. Ayrıca Reform bölgeleri 
dışında da krediden işletmeye ve işletmeden ye
tiştirilen ürünlerin pazarlanmasma kadar çift
çilerimizin kooperatifleşmelerini özendirici ve 
destekleyici tedbirleri geliştirerek uygulamak 
kararındayız. 

— 5 — 
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Toprak ve Tarım Reformunu yurt kalkınma- I 
sının en önemli faktörlerinden biri olarak gö
ren Hükümetimizin, reformun başarılı bir bi
çimde uygulamaya konmasını sağlamak bakı
mından, üzerinde durduğu en önemli husus, re
form bölgelerinde plân ilkelerine uygun olarak 
ekonomik ve sosyal kalkınmayı tüm unsurları 
ile gerçekleştirecek bir ortamı yaratmaktadır. 

Bunun için, bölgelerin özel koşullarına ve 
her bölgeye en uygun tarım çeşitlerine göre I 
çiftçilerimizin işletmelerini verimli tarımsal iş
letmeler haline g et ilmelerinin ve böylece verim 
ve üretimin artırılmasının gerekli olduğuna I 
inanıyoruz. 

Toprak ve Tarım Reformu tatbikatı içinde I 
düşünülen alt yapı yatırımlarının, reform uy
gulamasıyla ahenkli bir şekilde ele alınarak il
gili bölgelere bütün hizmetlerle birlikte götü
rülmesinin gereğine inanıyoruz. 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu Tasarı
sının, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosun-
daki müzakereler sonunda memleket gerçekle- I 
rine ve yararlarına en uygun bir şekilde kanun- I 
laşaeağı inancındayız. I 

Sayın Üyeler, 
Millî Eğitim Politikamız, bir yandan Üçün

cü Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın öngördüğü 
hedeflere göre iktisadî ve sosyal kalkınmamızın 
dayandığı insan gücü ve teknoloji ihtiyacımıza I 
cevap verecek, diğer yandan, Cumhuriyete, in
san hak ve hürriyetlerine, Türk milliyetçiliği
ne, demokratik, lâik, sosyal hukuk Devleti an
layışına sahip Atatürk inkılâplarının koruyucu
su bir gençlik yetiştirmek amacına yöııeltile- I 
çektir. 

Halen Parlâmentoda bulunan «Millî Eğitim 
Temel Kanun Tasarısı» ile «Üniversiteler Ka- I 
mm Tasarısı» nı bu amacı gerçekleştirmek için 
kanunlaştırmaya çalışacağız. 

Muhterem Senatörler, 
Ekonomik politikamızın dayanağı, Anayasa' 

ııın . ekonomik faaliyetlerin yürütülmesi konu
sunda çizdiği çerçevedir. Bu çerçeve, kamu ve 
özel kesimlerin birbirinin tamamlayıcısı olarak 
düşünüldüğü karma ekonomi düzenini belirle
mektedir. 

Ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmamızı 
bu çerçevede, hür demokratik sistem içinde, 
sosyal adalet ilkelerine uygun olarak istikrarlı, j 

[ hızlı, dengeli ve plânlı şekilde yürüteceğiz. Hü
kümetimiz, Ekonomik kalkınmaya Devlet kesi
minin olduğu kadar özel kesimin de büyük kat
kısı olacağı ve özel kesimin böyle bir potansi
yeli bulunduğu inancını taşımaktadır. Bu inanç
la özel müteşebbislerin faaliyetlerini kalkınma 
plânında geliştirilmesi öngörülen alanlarda yo
ğunlaştıracak tedbirleri alacağız. Bu tedbirle
rin idarî takdire en az yer veren, açık, genel ve 
kararlı bir sisteme bağlı olmasını gözeteceğiz. 
Özel kesimin Devletin ekonomik faaliyet konu
larındaki sorumluluklarını paylaşmasını amaç
lamaktayız. 

Kalkınmamızda sanayi sektörüne büyük 
önem vermekte, hızlı ve devamlı bir kalkınma
nın ancak, hızlı sanayileşme ile mümkün oldu
ğuna inanmaktayız. 

Süratle çoğalan nüfusumuzun daha iyi bes
lenmesi, ihracat gelirlerimizin arttırılması, yer
li sanayimizin hammadde ihtiyacının karşılan
ması, tarımdan geçinenlerin gelirlerinin çoğal
tılması, sınaî mamullerimize memleket içinde 
daha fazla satın alma gücü yaratılması için ta
rım sektörünün, bütün imkânlar kullanılmak 
suretiyle desteklenmesi gerektiğine inanmakta
yım 

'Yurdumuzun gelişmesinde bölgeler arasında 
ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden dengeli 

I kalkınmayı sağlayıcı tedbirleri yoğunlaştıraca
ğız. 

I Muhterem Senatörler, 
Kalkınmanın istikrar içinde gerçekleştiril

mesine, hızlı olması kadar önem verdiğimizi be
lirtmek isteriz. Bu nedenle bütçe, para, kredi ve 
dış ticaret politikalarını, hızlı kalkınmayı sağ-
lıyacak, fakat, ekonomik istikrarı bozmayacak 
bir denge içinde yürütmeye kararlıyız. 

Hayat pahalılığı, sunî fiyat artışları ve hak
sız kazanç, edinenlerle mücadele için gerekli ik
tisadî ve hukukî tedbirleri alacak ve 1973 yılın
da memleketimiz şartlarına uygun bir fiyat is
tikrarının teminine azamî gayret sarfedeceğiz. 

Bu maksatla, yıllık istihsal hacmini azamî 
hadde çıkaracak fakat aşırı likidite yaratmıya-
cak bir para kredi politikası ve dengeli bir ma
lî politika izlenecek, Devlet sektörünün üretti
ği malların fiyatları artırılmayacak, fiyatları 

j aşırı artış gösteren malların yerli üretimi kısıt-
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lamamak kaydı ile ithali cihetine gidilecek ve
ya ihracı tahdit edilecektir. 

İhracatımızda, özellikle, son dönemlerde gö
rülen artışın devamına ve ihraç ürünlerimizin 
geleneksel ürünler dışında çeşitlenmesine çalı
şacağız. Daha fazla sanayi ürünü üretebilmek 
ve ihraç edebilmek için teşvik tedbirlerini uy
gulamağa devam edeceğiz. 

Gerek sanayi, gerek piyasanın ihtiyacı olan 
yatırım mallarıyla hammaddeleri zamanında ve 
yeter miktarda sağlıyacak böylece ekonomide 
dar boğazlara yol açmayacak bir ithalât politi
kası izleyeceğiz. 

Taban fiyatları, üreticinin emeğinin en iyi 
şekilde değerlendirilmesi ve hayat seviyesinin 
yükseltilmesi amaciyle düzenlenecek ve destek
leme alımlarına bu anlayışla devam edilecektir. 
Tarımda girdi maliyetlerinin artmaması için 
gerekli tedbirler alınacak, taban fiyatlarının 
tespitinde, özellikle, dünya fiyatları, üretim 
miktarı ve maliyetler gözönünde bulundurula
caktır. 

İşçi, küçük esnaf ve sanatkârlar gibi dar ge
lirlilerin geçim şartlarını iyileştirici, sosyal ada
let ve sosyal güvenliği sağlayıcı tedbirleri al
mak ve uygulamak için her türlü gayreti göste
receğiz. Bu arada işçi, işveren münasebetlerinin 
çalışanlar aleyhine gelişmesine imkân vermeye
ceğimiz gibi, bugüne kadar işçilerimize sağla
nan hakların da geri alınmasına asla müsaade 
etmeyeceğiz. 

Küçük esnaf ve sanatkârların kullandıkları 
kredilerin faizlerinde meydana gelmiş bulunan 
tatbikat aksaklıklarını gidereceğiz. 

Kamu görevlilerinin Personel Kanununun 
uygulanmasından doğan şikâyetlerini giderici 
çalışmalara devanı edeceğiz. 

Yabancı sermaye yatırımları, kalkınma plân 
ve programlarımızda geliştirilmesi öngörülen 
alanlarda yapılmak istenmeleri, teknolojik ge
lişmemize katkıda bulunmaları, ihracatı artırıcı 
veya ithalâtı azaltıcı nitelikte üretim yapmaları 
kaydiyle teşvik edilecektir. 

Muhterem Senatörler, 
Kamu hizmetlerinin zamanında ve nitelikli 

şekilde görülebilmesi, kalkınma plânımızda ön
görülen iktisadî ve sosyal hedeflerin gerçekleş
tirilmesi, etkin bir Devlet idaresini zorunlu kıl
maktadır. Bugünkü Devlet idaremiz, özellikle 
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] hızlı kalkınmanın gereklerini karşılayacak di
namizme ve esnekliğe sahip bulunmamaktadır. 
Bu idareye, artan kamu hizmetlerinin ve hızlan
dırılması gereken kalkınmanın icabettirdiği mo
dern yapıyı ve etkinliği kazandırmak için baş-

I lanmış olan reform çalışmaları belirli aıamalar-
da bulunmaktadır. Kamu iktisadî kuruluşları
nın plânda öngörülen sanayileşme hedefini ger
çekleştirecek, kalkınmanın itici gücünü teşkil 
edecek, kamuya en az yük olacak Avrupa Eko
nomik topluluğu üyeleriyle rekabet edebilecek 
maliyet ve niteliklerde üretim yapabilecek bir 
yapıya ve işleyişe kavuşmalarını sağlıyacak re
formun stratejisi tespit edilmiş ve yayınlanmış
tır. Bu stratejinin başarıya ulaştırılmasını te
min edici tedbirleri almayı görev saymaktayız. 

Bugün Türkiye'mizin karşı karşıya bulun
duğu sorunların çoğunun ülkenin yeterli bir 

I gelişmişlik yüzeyine ulaşamamış olmasından 
ileri geldiği bilinen bir gerçektir. Bu sorunların 
çözümlenebilmesi için kalkınmaya ayrılacak 
kaynakların arttırılması ve kalkınmanın hız
landırılması gerekmektedir. İçinde bulunduğu
muz gelişmişlik aşamasında bu konuda Devlete 
düşen sorumlulukların yoğun olduğunu takdir 
etmekteyiz. Alt yapının kurulmasından, özel 
yeşimin gücünü aşan sanayi tesislerinin yapıl
masına kadar, çok çeşitli alanlara yayılan bu 
görevleri yeterince yerine getirebilmek için ka
mu kaynaklarının arttırılmasının zorunlu oldu
ğu ortadadır. Bu kaynakların halka en az yük 
olacak sosyal adalet ilkelerini zedelemiyecek ve 
özel müteşebbüslerin yatırım imkânlarını orta
dan kaldırmayacak şekilde gerçekleştirilmesi 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Öte yandan kalkınmaya ayrılacak kaynakla
rı arttırmak için câri harcamaların israfı önle-

ı yecek şekilde, yapılması bu işe ayrılan kaynak
ların etkili bir tarzda kullanılması gerektiği ka-
naatındayız. Yatırımlardaki gecikmelerin ve is
rafların önlenmesinin de aynı amaca hizmet 
edeceği inancındayız. Bunun için gayret göste
receğiz. 

Sayın üyeler, 
Mii'lî hüviyeti dolayısıyle milletimizce bir bü

tün olarak benimsenen dış politikamıza Atatürk 
ilkeleri ilhanı vermeye devam edecektir. 

Bu politikanın uygulanmasında egemenlik, 
I bağımsızlık, toprak bütünlüğüne saygı, içişlerine 
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'karışmama gibi temel prensiplere [bağlı kalınacak 
ve millî çıkarlarımız daima gözönünde [bulundu
rulacaktır. Keza ilişkilerimizin düzenlenmesinde 
a'hte vefa prensibine riayöt ve mütekabiliyet 'esas
ları titizlikle gözetilecektir. Dış siyasetimizde ana-
hedefimiz (barış ve güvenliğin korunmasıdır. 

Bu nedenle Hükümetimiz Kuzey Atlantik Teş
kilâtını memleketimizin dış 'güvenliği acısından 
hayati <bir unsur telâkki etmeye devam edeeek-
•tir. İttifakın bir savunma teşkilâtı olmak vasfı 
yanında, caydırıcı gücüyle bir barış ve denge un
suru olarak da büyük faydalar sağladığı bir ger-
çektii'. 

Bu itibarla NATO'nun gelişmekte olan Dünya 
şartları karşısında kem savunma gücünü hem de 
üyeleri arasında eşitlik prensibine istinat eden da
yanışmayı muhafazaya büyük önem atfediyoruz. 

Merkezî Andlaşma Teşkilâtı (CENTO) nm bü
tün üyeleri için sağladığı faydaları tadkir ediyo
ruz. Ve çeşitli dallardaki faaliyetlerine destek ol
makta devam edeceğiz. 

Orta Doğu anlaşmazlığının başından beri ga
yet açık bir siyaset izlemekte olan Türkiye, kuv
vet kullanılması veya tehdidiyle toprak ve siyasî 
avanta,] kazancı sağlanmasına karşıdır. Hüküme
timiz, bu esas prensipten hareketle anlaşmazlığın 
olup bittiler yaratılmasına tevessül olunmadan, 
Birleşmiş "Milletler Güvenlik Konseyinin 22 Kasım 
1967 tarihinde kabul ettiği 242 sayılı Kararı çer
çevesinde âdil, şerefli ve devamlı bir çözüme bağ
lanmasını samimiyetle dilemektedir. 

İkili ilişkilerimize gelince : 
Amerika Birleşik Devletleriyle dostluk ve itti

fak bağlarımız mevcuttur. Karşılıklı anlayış ve 
saygı 'esasları çerçevesinde gelişerek sağlam temel
lere dayanmış olan ilişkilerimizin olumlu yönde 
daha da ilerlemesi için Hükümetimiz gayret gös
terecektir. 

Kuzey Atlantik Andlaşması üyesi diğer müt
tefiklerimizle olan ilişkilerimizin her alanda daha 
da şümullendirilmesi hedeflerimizden biridir. 

Hükümetimiz, Kuzey komşumuz Sovyetler 
Birliğiyle Olan ilişkilerimize değer vermektedir. 
Gerek bu memleket, gerek diğer Doğu Avrupa ül
keleriyle ilişkilerimizin egemenlik, bağımsızlık, 
toprak bütünlüğüne saygı, hak eşitliği ve içişleri
ne karışmama esasları çerçevesinde geliştirilmesi 
için samimî çabalar sarf edilecektir. 

Yakın komşuluk ve dostumuz İran ve Pa
kistan ile sağlam temellere dayanan ilişkilerimizi, 
aramızda esasen mevcut olan ikili CENTO ve 
RCD gibi çok taraflı yakın işbirliği çerçevesinde 
daha da ilerletmeye çalışacağız. 

Malûm olduğu üzere, Arap ülkeleri ile ara
mızda tarihî ve kültürel bağlar mevcuttur. Hükü
metimiz, karşılıklı hak ve menfaatlere saygı pren
sibine istinaden bu ülkelerle olan ilişkilerimizi 
kuvvetlendirmek ve geliştirmek arzusundadır. 

Balkan ülkeleriyle çeşitli alanlarda olan iliş
kilerimizin geleneksel iyi komşuluk, karşılıklı an
layış ve dış politikamızın esasları içinde 'gelişti
rilmesine, Hükümetimiz çaba harcayacaktır. 

Çin Halk Cumhuriyeti ile münasebetlerimizin 
«ilişki kurma bildirisinde» saptanan ilkeler çerçe
vesinde yürütülmesine devam edilecektir. 

Afrika ve Asya ülkeleriyle karşılıklı olarak iyi 
niyet ve dostluk üzerine kurulmuş bulunan iliş
kilerin daha da geliştirilmesi için Hükümetimiz 
mümkün olan gayretleri sarf etmeye kararlı bu
lunmaktadır. 

Güney Amerika ülkeleriyle de aynı şekilde iliş
kilerimizin 'geliştirilmesi amacımızdır. 

I Sayın üyeler, 
Türkiye, Dünya Barışı ve milletlerin refahı 

için Yasasında mevcut ilkeleri benimsediği Birleş
miş Milletlerin kuruluşundan, beri üyesi bulun
makta gerek bu teşkilâtta ve gerek ona bağlı ih
tisas .teşekküllerinde kendine düşen .görevi yap
maktadır. Hükümetimiz bu alanlardaki faaliyet
lerini samimiyetle sürdürmeye azimlidir. 

Bunun yanısıra, Türkiye, demokrasi, hürriyet 
ve insan hakları yolunda Avrupa entegrasyo
nu amacına yönelmiş olan Avrupa Konseyine ilk 
kurulduğu günlerden itibaren katılmış ve bu teş
kilâtta işbirliği anlayışı içinde verimli faaliyet
ler göstermiştir. 

Türkiye'nin demokrasiye bağlılığı ve memle
ketimizde insan hakları ve temel hürriyetleri ile 
ilgili uygulamaların temel hukuk prensipleri ve 
Milletlerarası taahhüt ve vecibelerimizle bağdaşır-
lığı konusunda Avrupa Konseyi gibi Türkiye'nin 
üyesi bulunduğu ve üyesi kalmaya kararlı olduğu 
bir uluslararası kuruluşta da yansıyan bâzı tered
dütler görülmektedir. Yanlış bilgi ve yorumlara 

I dayanan ve memleketimiz aleyhinde çalışanlara 
fırsat sağlayan bu tereddütleri ortadan kaldır-

I m ak için azamî gayreti sarf edeceğiz. 
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Avrupa Ekonomik topluluğu ile girmiş oklu
ğumuz ortaklık ilişkisine 'büyük önem vermeye 
Hükümetimiz ele devam edecektir. 

AET ile politik ve ekonomik ilişkileri m izin, 
ortaklığımızın topluluğa tanı üye sıfatiyle katılma 
olan nihaî 'lıedet'inin gerçekleşmesini sağlayacak 
bir anlayışla yürütülüp geliştirilmesi amacımız
dı.'. 

Yurt dışındaki bütün vatandaşlarımızın, ço
cuklarının bakını ve eğitiminden, anavatanla bağ
larının ve millî duygularının güçlendirilmesine, 
zararlı akım ve propagandalara karşı korunması
na 'kadar uzanan çeşitli «orunlarını ele almak, 
bunlara süratli ve etkili çözüm yolları getirmek 
kararındayız. 

Keza yurt dışında yaşıyan soydaşlarımızın 
mevcut andlaşnıaiar veya miletlerarası sözleşme
lerden doğan haklarına riayet edilmesi, tabiî hak
ları olan kültür varlıklarının korunması hususla
rında gerekli, çabalar harcanacaktır. 

Muhterem, üyeler, 
Şimdi de millî davamız olan Kıbrıs konusu

na değinmek istiyorum. 
Sorunun ortaya çıkmasından bu yana bütün 

Türikye Cumhuriyeti Hükümetlerince en önemli 
bir mesele olarak takikedilmokte olan bu konunun, 
Hükümetimizce de hayatî bir millî dâva olarak 
yakından taklbedileeeği tabiîdir. Bilindiği gibi 
Kıbrıs Devleti milletlerarası bir andlaşuıa sonu
cunda kurul.muştur. Ayrıca, Türkiye'ye bâzı hak 
ve vecibeler doğuran bir de garanti andlaşması 
mevcuttur. Kıbrıs Devletini meydana getiren and
laşnıaiar her şeyden önce Ada'da bulunan iki top
lumun ortaklığı esasına dayanmaktadır. Kıbrıs 
Devletini meydana getiren temel ilke bu ortaklık 
esasıdır. Türkiye'nin öteden beri savunagekllği 
Kıbrıs Cumhuriyet inin bağımsız bir Devlet ola
rak yaşamasını Kum toplumu ela arzu ettiği tak
dirde, bu ortaklık ilkesini esas tutması gerekir. 

Türkiye'nin Kıbrıs sorununun daima barışçı 
yoldan çözümlenmesini tercih ettiği malûmdur. 
Bu nedenle de şimdiye kadar bu yönde bütün 
olumlu teşebbüslere ya ön ayak olmuş, ya da onla
rı desteklemiştir. Filhakika, son bir yıldır sürdü
rülen genişletilmiş toplumlararası' görüşmelere 
de iyi niyetle destek olmuştur. Adakla ahiren Kum 
'toplumu içerisinde de vukua gelen gelişmeler ve 
dırmakta ve böyle bir ortamda görüşmelerin so-

• olaylar Türk Cemaatinde haklı bir endişe uyan-
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ııııç vermesi ihtimali zayıflamaktadır. Biz de bu 
gelişmeleri en büyük hassasiyetle izliyoruz. Soru
nun barışçı yollarla çözümlenmesini istemekle 
beraber, burada bir daha kesinlikle tekrar ede
lim ki, Türkiye'ye ve Türk Toplumuna andlaş-
malaıia tanınan haklara karşı girişilecek olup 
bitti teşebbüslerine veya fiilî bir tecavüze derhal 
gereken karşılığın verileceğinden asla şüphe edil
memelidir. («Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Muhterem senatörler, 
Hükümetimiz, Cumhuriyetimizin, insan hak ve 

hürriyetlerine dayanan demokratik rejimimizin, 
iç ve dış 'tehlikelere karşı ulusal varlık ve bütün
lüğümüzün başlıca teminatı olan Silâhlı Kuvvet
lerimizin her an zinde ve kudretli olmasını sağ
lamayı görevlerinin kaşında saymaktadır. 

Silâhlı Kuvvetlerimize gerek yurt savunma
sında, -gerekse, dünya sulbüne etkili yardımda 
bulunmasını sağlayıcı 'tedbirlerin alınmasında, 
Hükümetimizin ve Yüce Meclislerimizin gereken 
her fedakârlığı yapacağı şüphesizdir. 

Silahlı Kuvvetlerimiz, Anayasamıza ve hür 
denıorkatik düdene bağlılığın yeni bir örmeğini 
daha vermek suretiyle hür demokratik rejimimi
zi tarihe yönelen her türlü gayreti hüsrana uğ
ratmıştır. (Alkışlar) 

Silâhlı Kuvvetlerimizle iftihar ettiğimizi söy-
1 oıken, aziz milletimizin yegâne temsilcisi olan, 
Yüce Meclislerimizin de hissiyatına tercüman ol
duğumuz kesin inancı içindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dikkat nazarınızdan kaçmadığına emin ola

rak kir kere daha ifade etmek isteriz ki, Hükü
metimiz 12 Mart 1971'den bu yana kurulmuş bu
lunan Hükümetlerden ayrı bir karakter taşımak
tadır. Bu özelliği, hizmet anlayışı faikından de
ğil, kuruluş tarzından ve siyasî 'sorumluluğuna iki 
partinin iştirakinden gelmektedir. 

Huzurunuzda bulunan Hükümetimiz, kanımız
ca bu kuruluş tarzıyle demokratik rejimimiz için 
olumlu bir aşamadır. 

Programımızı anahatları ile Yüce Senatoya 
sunmuş bulunuyorum. Bu münasebetle muhterem 
üyeleri ve Yüce Senatoyu saksım ve Hükümetim 
adına hürmetle 'selâmlarım. (Alkışlar) 

6. —• Gruplar başkanlıklarının, Hükümet 
programı müzakeresinin 24 Nisan 1973 Salı gü
nü Millet Meclisinde yapılması sebebiyle Genel 
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Kurulun 25 Nisan 1973 Çarşamba günü saat 
15,00'te toplanılmasına dair önergesi (4/114) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 
Hükümet programının müzakeresi 24 Nisan 

1973 Salı ıgünü Millet Meclisinde yapılacağından 
ve aynı gün toplanması gereken Cumhuriyet Se
natosu Gren el Kurulunda; gündemdeki müzakere 
konusu işlerin 'alâkalı bakanların 'bulunmaması se
bebiyle görüşülmesi mümkün olamayacağından ve 
Hükümet Programının Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulundaki müzakeresine 25 Nisan 1973 
Çarşamba günü (başlanacağından, 24 Nisan 1973 
Salı günü saat 15,00'te yapılması normal olan 
Cumhuriyet Senatosu 'birleşiminin 25 Nisan 1973 
Çarşamba günü sat 15,00 'e talikini arz ve teklif 
ederiz. 

C. Senatosu A. P. C. Senatosu C. H. P. 
Grup Başkanı Grup Başkanvekili 

Fethi Tevetoğlu Salih Tanyeri 

• l - ^ 1 

I C. Senatosu C. G. P. C. Senatosu M. B. G. 
Grup Başkanvekili Başkanı 

Sami Turan Fahri Özdilek 
C. Senatosu Kontenjan Grubu Başkanı 

Nihat Erim 

BAŞKAN — önerge sarih. Hükümet progra
mının müzakeresi Millet Meclisi Umumî Heyetin
de Salı günü, yani 24 Nisan 1973 Salı günü ya
pılacağından, o gün Hükümet üyelerinin Millet 
Meclisi müzakeratıncla bulunmaları hasebiyle, 

j gündemimizdeki mevadın görüşülmesi mümkün 
î olmayacak. 

Bu itibarla Çarşamba günü d«e Cumhuriyet 
Senatosu Umumî Heyetinde müzakere yapılması 
kararlaştırılmış olduğundan gruplar arasında, bu 
önerge bunu talebetmefctedir. Normal toplantı
nın Çarşamba gününe talikini talebetmektedir. 

25 . 4 . 1973 Çarşamba günü sat 10,00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

I Kapanma saati : 16,37 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

57 NCÎ BİRLEŞİM 

20 . 4 . 1973 Cuma 

Sat : 16,00 

1. —• Başbakan Naim Talıı tarafından kuru
lan Bakanlar Kurulu Programının okunması. 
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